SEZNAM VELJAVNE ZAKONODAJE S PODROČJA
INTELEKTUALNE LASTNINE
A. MEDNARODNE POGODBE - INTELEKTUALNA LASTNINA (splošno)
1. Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Uradni list RS-MP, št.
10/95)
2. Konvencija o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (Uradni list
SFRJ-MP, št. 31/72 in 4/86, Uradni list RS-MP, št. 9/92, 3/01)
A.1 AVTORSKO PRAVO
1. Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del (Uradni list SFRJ-MP, št.
14/75, Uradni list RS-MP, št. 9/92)
2. Svetovna konvencija o avtorski pravici (Uradni list SFRJ-MP, št. 54/73, Uradni list RSMP, št. 15/92)
3. Konvencija o razdelitvi signalov za prenos programa po satelitu (Uradni list SFRJ-MP,
št. 13/77, Uradni list RS-MP, št. 15/92)
4. Konvencija za varstvo proizvajalcev fonogramov pred nedovoljenim presnemavanjem
njihovih fonogramov (Uradni list RS-MP, št. 8/96)
5. Mednarodna konvencija za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in
radiodifuznih organizacij (Uradni list RS-MP, št. 8/96)
6. Pogodba Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avtorski pravici (Uradni list
RS-MP, št. 25/99)
7. Pogodba Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o izvedbah in fonogramih
(Uradni list RS-MP, št. 25/99)
A.2 INDUSTRIJSKA LASTNINA
1. Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine (Uradni list SFRJ-MP, št. 5/74, 7/86,
Uradni list RS-MP, št. 9/92)
2. Pogodba o sodelovanju na področju patentov (Uradni list RS-MP, št. 19/93)
3. Budimpeštanska pogodba o mednarodnem priznanju depozita mikroorganizmov za
postopek patentiranja in pravilnika Budimpeštanske pogodbe o mednarodnem
priznanju depozita mikroorganizmov za postopek patentiranja (Uradni list RS-MP, št.
21/97)
4. Strasbourški sporazum o mednarodni klasifikaciji patentov (Uradni list RS-MP, št. 7/01)
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5. Pogodba o patentnem pravu (Uradni list RS-MP, št. 4/02)
6. Konvencija o podeljevanju evropskih patentov (Uradni list RS-MP, št. 19/02)
7. Pravilnik o izvajanju konvencije o podeljevanju evropskih patentov (Uradni list RS-MP,
št. 17/03)
8. Pravilnik o pristojbinah z dne 20.10.1977, kot je bil zadnjič spremenjen z odločitvijo
upravnega sveta Evropske patentne organizacije z dne 13.12.2001 (Uradni list RS-MP,
št. 17/03)
9. Sporazum o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in
Evropsko patentno organizacijo (Uradni list RS-MP, št. 15/93)
10. Sporazum o izvajanju tretjega odstavka 3. člena Sporazuma o sodelovanju na področju
patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo (Uradni list
RS-MP, št. 2/94)
11. Sporazum, s katerim se obnavlja Sporazum o sodelovanju na področju patentov med
Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo (Sporazum o
sodelovanju) in Sporazum o izvajanju tretjega odstavka 3. člena Sporazuma o
sodelovanju (Sporazum o razširitvi) z dne 2. julija 1993 (Uradni list RS-MP, št. 11/00)
12. Haaški sporazum o mednarodnem depozitu industrijskih vzorcev in modelov Haaškega akta in Dopolnilnega akta iz Stockholma (Uradni list RS-MP, št. 20/94)
13. Ženevski akt Haaškega sporazuma o mednarodni registraciji modelov (Uradni list RSMP, št. 4/02)
14. Locarnski aranžma o ustanovitvi mednarodne klasifikacije za industrijske vzorce in
modele (Uradni list SFRJ-MP, št. 51/74, Uradni list RS-MP, št. 9/92)
15. Madridski aranžma o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list SFRJ-MP, št. 2/74,
Uradni list RS-MP, št. 9/92)
16. Protokol k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list
RS-MP, št. 21/97)
17. Pogodba o pravu znamk (Uradni list RS-MP, št. 28/01)
18. Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije
znamk (Uradni list SFRJ-MP, št. 51/74, Uradni list RS-MP, št. 9/92)
19. Dunajski sporazum o mednarodni klasifikaciji figurativnih elementov znamk (Uradni list
RS-MP, št. 7/01)
20. Nairobijska pogodba o varstvu olimpijskega simbola (Uradni list RS-MP, št. 5/98)
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A.3 VARSTVO NOVIH RASTLINSKIH SORT
* pristojnost Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – veljavnost predpisov s
tega področja preverite pri tem organu
1. Mednarodna konvencija o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS-MP, št. 13/99)
B. EVROPSKI PREDPISI - INTELEKTUALNA LASTNINA (splošno)
1. Direktiva št. 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o
uveljavljanju pravic intelektualno lastnine - Directive 2004/48/EC of the European
Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual
property rights (OJ L 157/45, 30/4/2004)
B.1 AVTORSKO PRAVO
1. Direktiva Sveta št. 91/250/EGS z dne 14. maja 1991 o pravnem varstvu računalniških
programov - Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of
computer programs (OJ L 122, 17.5.1991, p. 42)
2. Direktiva Sveta št. 92/100-EGS z dne 19. novembra 1992 o pravici dajanja v najem in
pravici posojanja ter določenih pravicah, sorodnih avtorski, na področju intelektualne
lastnine - Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and
lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property
(OJ L 346, 27.11.1992, p. 61)
3. Direktiva Sveta št. 93/83/EGS z dne 27. septembra 1993 o uskladitvi določenih pravil o
avtorski in sorodnih pravicah v zvezi s satelitskim radiodifuznim oddajanjem in kabelsko
retransmisijo - Council Directive 93/83/EEC of 27 November 1993 on the coordination
of certain rules concerning copyright and rights relating to copyright applicable to
satellite broadcasting and cable retransmission (OJ L 248, 6.10.1993, p. 15)
4. Direktiva Sveta št. 93/98 EGS z dne 29. oktobra 1993 o uskladitvi trajanja varstva
avtorske pravice in določenih sorodnih pravic - Council Directive 93/98/EEC of 29
October 1993 harmonising the term of protection of copyright and certain related rights
(OJ L 290, 24.11.1993, p. 9)
5. Direktiva št. 96/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 1996 o
pravnem varstvu baz podatkov - Directive 96/9/EC of the European Parliament and of
the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases (OJ L 77, 27.3.1996,
p. 20)
6. Direktiva št. 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o
usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001
on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the
information society (OJ L 167, 22.6.2001, p. 10)
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7. Direktiva št. 2001/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2001 o
sledni pravici v korist avtorja izvirnega umetniškega dela - Directive 2001/84/EC of the
European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for
the benefit of the author of an original work of art (OJ L 272, 13.10.2001, p. 32)
B.2 INDUSTRIJSKA LASTNINA
1. Direktiva št. 98/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 1998 o pravnem
varstvu biotehnoloških izumov - Directive 98/44/EC of the European Parliament and of
the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions (OJ L
213, 30.7.1998, p. 13)
2. Uredba Sveta (ES) št. 1768/92 z dne 18. junija 1992 o uvedbi dodatnega varstvenega
certifikata za medicinske proizvode - Council Regulation (EEC) No 1768/92 of 18 June
1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal
products (OJ L 182, 2.7.1992, p. 1)
3. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1610/96 z dne 23. julija 1996 o
uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za fitofarmacevtska sredstva - Regulation
(EC) No 1610/96 of the European Parliament and of the Council of 23 July 1996
concerning the creation of a supplementary protection certificate for plant protection
products (OJ L 198, 8.8.1996, p. 30)
4. Direktiva št. 98/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o
pravnem varstvu modelov - Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the
Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs (OJ L 289, 28.10.1998,
p. 28)
5. Uredba Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti - Council
Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs (OJ L 3,
5.1.2002, p. 1)
6. Uredba Komisije (ES) št. 2245/2002 z dne 21. oktobra 2002 o izvajanju Uredbe Sveta
(ES) št. 6/2002 o modelih Skupnosti - Commission Regulation (EC) No 2245/2002 of
21 October 2002 implementing Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community
designs (OJ L 341, 17.12.2002, p. 28)
7. Uredba Komisije (ES) št. 2246/2002 z dne 16. decembra 2002 o pristojbinah, ki jih je
treba plačati Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) za
registracijo modelov Skupnosti - Commission Regulation (EC) No 2246/2002 of 16
December 2002 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal
Market (Trade Marks and Designs) in respect of the registration of Community designs
(OJ L 341, 17.12.2002, p. 54)
8. Prva direktiva Sveta št. 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju
zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami - First Council Directive
89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States
relating to trade marks (OJ L 40, 11.2.1989, p. 1)
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9. Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti - Council
Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark (OJ L
11, 14.1.1994, p. 1, zadnjič dopolnjena z uredbo št. 1992/2003 (OJ L 296, 14.11.2003,
p. 1))
10. Uredba Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta
(ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti - Commission Regulation (EC) No 2868/95 of 13
December 1995 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community
trade mark (OJ L 303, 15.12.1995, p. 1)
11. Uredba Komisije (ES) št. 216/96 z dne 5. februarja 1996 o poslovniku odborov za
pritožbe pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (blagovne znamke in modeli)
(OJ L 28, 6.2.1996, p. 11)
12. Uredba Komisije (ES) št. 2869/95 z dne 13. decembra 1995 o pristojbinah, ki jih je
treba plačati Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) za
registracijo modelov Skupnosti - Commission Regulation (EC) No 2869/95 of 13.
December 1995 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal
Market (Trade Marks and Designs) (OJ L 303, 15.12.2002, p. 33)
B.3 TOPOGRAFIJA POLPREVODNIŠKIH VEZIJ
1. Direktiva Sveta št. 87/54/EGS z dne 16. decembra 1986 o pravnem varstvu topografije
polprevodniških izdelkov - Council Directive 87/54/EEC of 16 December 1986 on the
legal protection of topographies of semiconductor products (OJ L 24, 27.1.1987, p. 36)
B.4 BOJ PROTI PIRATSTVU
* pristojnost carinskih organov – veljavnost predpisov s tega področja preverite pri
Generalnem carinskem uradu
1. Uredba Sveta (ES) št. 3295/94 z dne 22. december 1994 o ukrepih za prepoved
sprostitve ponarejenega in piratskega blaga v prost pretok, izvoz, ponovni izvoz ali za
uvedbo odložnega postopka - Council regulation (EC) No 3295/94 of 22 December
1994 laying down measures to prohibit the release for free circulation, export, re-export
or entry for a suspensive procedure of counterfeit and pirated goods (OJ L 341,
30.12.1994, p. 8, zadnjič dopolnjena z uredbo št. 1383/03 (OJ L 196, 2.8.2003, p.7))
B.5 GEOGRAFSKE OZNAČBE za vina, žgane pijače, kmetijske pridelke in živila
* pristojnost Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – veljavnost predpisov s
tega področja preverite pri tem organu
1. Uredba Sveta (EGS) št. 1576/89 z dne 29. maja 1989 o določitvi splošnih pravil o
opredelitvi, opisu in predstavitvi žganih pijač - Council Regulation (EEC) No 1576/89 of
29 May 1989 laying down general rules on the definition, description and presentation
of spirit drinks (OJ L 160, 2.6.1989, p. 1, zadnjič dopolnjena z uredbo št. 1882/2003
(OJ L 284, 31.10.2003, p. 1))
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2. Uredba Komisije (EGS) št. 1014/90 z dne 24. aprila 1990 o določitvi izvedbenih določb
za opredelitev, opis in predstavitev žganih pijač - Commission Regulation (EEC) No
1014/90 of 24 April 1990 laying down detailed implementing rules on the definition,
description and presentation of spirit drinks (OJ L 105, 25.4.1990, p. 9, zadnjič
dopolnjena z uredbo št. 2140/98 (OJ L 270, 7.10.1998, p. 9))
3. Uredba Sveta (ES) št. 1493/99 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino Council Regulation (EC) No 1493/99 of 17 May 1999 on the common organisation of
the market in wine (OJ L 179, 14.7.1999, p. 1, zadnjič dopolnjena z uredbo
št. 1795/2003 (OJ L 262, 14.10.2003, p. 13))
4. Uredba Sveta (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o varstvu geografskih označb in
geografskih porekel za kmetijske proizvode in živila - Council Regulation (EEC) No
2081/92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indications and designations
of origin for agricultural products and foodstuffs (OJ L 208, 24.7.1992, p. 1, zadnjič
dopolnjena z uredbo št. 806/2003 (OJ L 122, 16.5.2003, p. 1))
B.6 VARSTVO NOVIH RASTLINSKIH SORT
* pristojnost Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – veljavnost predpisov s
tega področja preverite pri tem organu
1. Uredba Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v
Skupnosti - Council Regulation (EC) No 2100/94 of 27 July 1994 on Community plant
variety rights (OJ L 227, 1.9.1994, p. 1, zadnjič dopolnjena z uredbo št. 1650/2003 (OJ
L 245, 29.9.2003, p. 28)
2. Uredba Sveta (ES) št. 873/04 z dne 29. aprila 2004 o spremembi Uredbe (ES) št.
2100/94 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti
C. DOMAČI PREDPISI - INTELEKTUALNA LASTNINA (splošno)
1. Kazenski zakonik Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr., 23/99,
40/04)
C.1 AVTORSKO PRAVO
- zakon
1. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 94/04 - uradno prečiščeno
besedilo)
- uredba
1. Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje (Uradni list RS,
št. 63/98)
- pravilniki kolektivnih organizacij
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1. Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del - SAZAS (Uradni list RS, št. 29/98)
2. Pravilnik o honorarjih za uporabo avtorskih del iz repertoarja združenja ZAMP (Uradni
list RS, št. 111/00)
C.2 INDUSTRIJSKA LASTNINA
- zakoni
1. Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo)
2. Zakon o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 7/03 uradno prečiščeno besedilo)
- uredbe
1. Uredba o pristojbinah za pridobitev in vzdrževanje pravic industrijske lastnine (Uradni
list RS, št. 110/01, 91/02)
2. Uredba o razširitvi evropskih patentov na Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 15/02)
3. Uredba o pravnem varstvu biotehnoloških izumov (Uradni list RS, št. 81/03)
4. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za
zdravila (Uradni list RS, št. 42/04)
5. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za
fitofarmacevtska sredstva (Uradni list RS, št. 42/04)
6. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o modelu Skupnosti (Uradni list RS, št. 40/04)
7. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o znamki Skupnosti (Uradni list RS, št. 40/04)
8. Uredba o geografski označbi Lipicanec (Uradni list RS, št. 4/99)
- pravilniki
1. Pravilnik o vsebini patentne prijave in postopku z deljenimi patenti (Uradni list RS, št.
102/01)
2. Pravilnik o vsebini prijave modela (Uradni list RS, št. 102/01)
3. Pravilnik o vsebini prijave znamke (Uradni list RS, št. 102/01)
4. Pravilnik o postopku za mednarodno registracijo znamke (Uradni list RS, št. 15/93)
5. Pravilnik o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici
(Uradni list RS, št. 102/01)
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6. Pravilnik o načinu opravljanja strokovnega izpita in vpisu v ustrezni register
zastopnikov pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št.
111/01)
7. Pravilnik o nagradah za inovacije, ustvarjene v delovnem razmerju (Uradni list RS, št.
31/98, 14/99)
- odredba, navodilo
1. Odredba o ceniku informacijskih storitev (Uradni list RS, št. 66/02)
2. Navodilo o načinu plačevanja mednarodnih pristojbin za mednarodne patentne prijave,
vložene na podlagi Pogodbe o sodelovanju na področju patentov pri Uradu RS za
intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 108/99)
C.3 TOPOGRAFIJA POLPREVODNIŠKIH VEZIJ
- zakon
1. Zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij (Uradni list RS, št. 7/03 - uradno
prečiščeno besedilo)
- uredba
1. Uredba o pristojbinah Urada RS za intelektualno lastnino za registracijo topografije
polprevodniških vezij (Uradni list RS, št. 37/95)
- pravilnik
1. Pravilnik o registraciji topografije polprevodniških vezij (Uradni list RS, št. 34/03)
C.4 BOJ PROTI PIRATSTVU
* pristojnost carinskih organov – veljavnost predpisov s tega področja preverite pri
Generalnem carinskem uradu
- zakon
1. Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04)
- pravilnik
1. Pravilnik o zavarovanju plačila stroškov ter o določitvi višine stroškov hrambe in
ohranjanja blaga v času začasnega zadržanja in zasega blaga v primerih uporabe
carinskih ukrepov pri kršitvah pravic intelektualne lastnine (Uradni list RS, št. 33/04)
C.5 GEOGRAFSKE OZNAČBE za vina, žgane pijače, kmetijske pridelke in živila
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* pristojnost Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – veljavnost predpisov s
tega področja preverite pri tem organu
- zakon
1. Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97, 16/01)
2. Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00)
- nekateri pomembnejši pravilniki
1. Pravilnik o vinu z oznako tradicionalnega poimenovanja – cviček (Uradni list RS, št.
3/00)
2. Pravilnik o vinu z oznako tradicionalnega poimenovanja – teran (Uradni list RS, št.
43/00)
3. Pravilnik o označevanju vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter o njihovi
embalaži (Uradni list RS, št. 40/01)
4. Pravilnik o seznamu oznak geografskega porekla za vina in druge proizvode iz grozdja
in vina (Uradni list RS, št. 68/02)
5. Pravilnik o pogojih za uporabo označbe geografskega poimenovanja za kmetijske
pridelke oziroma živila (Uradni list RS, št. 7/01)
6. Pravilnik o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni
list RS, št. 58/01)
7. Pravilnik o postopku za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil
(Uradni list RS, št. 76/03)
C.6 VARSTVO NOVIH RASTLINSKIH SORT
* pristojnost Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – veljavnost predpisov s
tega področja preverite pri tem organu
- zakon
1. Zakon o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št. 86/98)
- nekateri pomembnejši podzakonski predpisi:
1. Uredba o višini stroškov v zvezi s pridobitvijo rezultatov preizkušanja razločljivosti,
izenačenosti in nespremenljivosti sorte (Uradni list RS, št. 29/99)
2. Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za varstvo in registracijo sort rastlin
(Uradni list RS, št. 29/99)
3. Pravilnik o postopku za varstvo nove sorte rastlin (Uradni list RS, št. 85/99)
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4. Pravilnik o postopku in metodah preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in
nespremenljivosti novih sort rastlin (Uradni list RS, št. 30/99)
Januar 2005
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